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Abstract

The book of literature from Sahih al-Bukhari includes chapters and
Sections ،and chapter one: It includes ten Sections ،so our research is
based on the first chapter ،where al-Bukhari adhered to the jurisprudential
benefits and wise jokes ،so he extracted with his understanding from the
text many meanings ،so he divided its in the chapters of the book
according to their proportions and took care of the verses ،so he extracted
from them the indications Al-Badi’ah ،and in referring to its
interpretation ،he took the wide paths in the Arabic language with various
meanings.
The subject of the book ،literature for people ،with literature ،we must
deal with Islamic literature in a society with others with security and
safety away from hatred ،envy and conflict in dealings with the family in
goodness and the relationship with them with kindness and good
performance. The Islamic community or others is not safe without the
etiquette of people among the people. Islam guides its individuals to deal
in society. I explained the ambiguous terms and explained their meanings
from dictionaries ،relying on the most important books such as literature ،
hadith and interpretation ،ancient and modern.
Keywords:Linguistic ،literature ،Sahih al-Bukhari ،jurisprudential
benefits ،wise jokes ،text meanings ،society ،security ،dealings ،family ،
goodness ،relationship ،kindness ،guides ،individuals.
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املقدمة
احلمد هلل رب العلمني ،الرمحن الرحيم ،مالك يوم الدين،انعم على عباده بنعم ال حتصى
،وأجل ذلك ما فتح به عليهم من معارف علوم الشريعة ،فهو سبحانه الذي علم ابلقلم ،علم اإلنسان
مامل يعلم.
وقدخدم علماء اإلسالم كتاب هللا وسنة رسوله الكرمي خدمة جليلة فائقة يف بيان أحكامه
وغرائب لغته وبالغة عباراته ،والسنة النبوية كاملصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي -تبني جممل
القرآن وتوضح مقاصده وتضيف إليه ماأمر هللا به نبيه مماليس يف القرآن ،فتسابق العلماء يف التاليف يف
السنة رواية ودراية ،تصنيفاً ومجعاً.
وقد شرف هللا سبحانه وتعاىل العلم والعلماء وجعلهم أفضل من حتت أدمي السماء،وجعل علم
احلديث من أشرف العلوم اليت ينبغي للعبد أن يصرف وقته وجهده فيها،وإذا كان العلم يتشرف بشرف
املعلوم فهذا العلم معلومه هوماقاله الرسولﷺ،ومانطق به،ومافعله،وما اقره،بل عند احملدثني يدخل فيه
مايتصف به النيب األمنيﷺ من صفات اخلَلق واخلُلق.

تعريف ابملوضوع:
القضااي اللغوية يف كتاب األدب من صحيح البخاري مهم جداً لعشرة الناس ابألدب احمليب
فالبد أن نتصرف عليها كي نعمل ابألدب اإلسالمي يف جمتمع مع اآلخرين ابألمن واألمان بعيداً عن
احلقد واحلسد والنزاع يف املعامالت والعشرة،وتنعامل مع األسرة والعشرة واألقارب ابلرب والصلة معهم
ضى َربُّ َ
﴿وقَ َ
ك أاَال تَ ْعبُ ُدوا إِاال إِ اايهُ
ابلرفق وحسن األداء،ونعيش ابراً لوالدينا كماأمران هللا عزوجل َ -
وِابلْوالِ َدي ِن إِحسا ًان أما ي ب لُغَ ان ِعنْ َد َك الْ ِكرب أَح ُد ُها أَو كِ َال ُها فَ َال تَ ُقل ََلما أ ٍّ
ُف َوَال تَ ْن َه ْرُهَا َوقُ ْل ََلَُما قَ ْوًال
َ
َْ
ََ َ َ ْ
ْ َُ
َ َ ْ َْ
1
َك ِرميًا  -و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
صغ ًريا﴾
َ ْ
اخف ْ
اح الذل م َن الار ْمحَة َوقُ ْل َرب ْارمحَْ ُه َما َك َما َربايَاين َ
ض ََلَُما َجنَ َ
ونبعد عن امث املقاطعة واَلجر لالخوان واألخوات ومن أمر هللا َلم ابلصلة ،ولنساعي على
املساكني واألراملة واأليتام،ورمحة على الناس عامة والبهائم ،ولنعرف حقوق الناس علينا وللجار ،وملعرفة
اكرام الضيف وآرابه،ولنعش عيشاً مهذابً مؤدابً وننفق على احملتاجني،ونكره البخل والشح،ولنعرف قدر
اآلخرين وال حنقرهم والنسخر قوم لقوم آخر.ولنتجنب عن السب والشتم واللعن وغريذلك من األعمال
واألخالق السيئة،ول أن ال نغتب بعضناً بعضاً،و ن ال نت امم ابلنميمة،ألهنا من الكبائر.
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أمهية املوضوع:
أما أهية هذا املوضوع أهية هامة جداً جداً للعامل كله ،ال أتمن اجملتمع اإلسالمي او غريها
بدون آداب العشرة بني الناس،فاإلسالم ايت مبا الأييت غريها من املذاهب السماوية أوغري السماوية يف
العامل كلها -ألن االسالم يهدي ألبنائها كيف يتعامل مع االخوة واألخوات،ومع األمهات واآلابء
والعشرة واألقرابء ومع األصدقاء والزمالء واألساتذة ومع األكابر واألصاغر واجلار اجلنب واألبعد.وقد
من هللا على املؤمنني ابن بعث النيب األمي َلم رمحة للعاملني،ليس رمحة للمسلمني واملؤمنني،بل رمحة
للعاملني مجيعاً.فالجند طريقا لألخالق واآلداب اال يف سننه وأفعاله وأقواله ،يف دواوين األحاديث شرحاً
وبسطاً ،ومن أصححا الصحيح البخاري.
ولذا أخذت لتحقيقي نبذة من حبرها،وهو كتاب األدب من الباب األول إىل ستني ابابً،فإن
فيها موفور آلداب العشرة يف اجملتمع العام مثل اجتناب الغيبة والنميمة ،احلرواحلقد والتباغض وترك
الفساد والريب ومنع التماشي ابلوجهني وغريذلك ،وفيها ترغيب حلسن األخالق ،الصدق والوفاء
وحسن العشرة،والبعد عن التفحش وسيئ اخللق والبخل والشح.
وفها تشجيع للصدقة واإلحسان وايتاء ذي القرىب وفيها حث حلسن األخالق والرفق يف األمور
كلها .ينبعي لنا أن ندرس األعمال العلمية واألدبية واللغوية اخلالدة اجلليلة التی أنتجها علماء اللغة يف
خمتلفة الع صور ،لنتعرف علی جهوهم املکثفة يف جمال احلديث واللغة واألدب فی العامل العربی وغريه
واحلق أن هذا املوضوع القيم يلقي الضؤ علی خدمات العلماء اللغويني التی بذَلا فی أتليف الرسائل
والکتب فی موضوعات شتی کاحلديث والتفسري والفقه و واألدب واللغة ومن هؤالء العلماء األجالء
األمام أبو عبدهللا حممد بن امساعيل البخاري  .ونستفيد منه يف سنن النيبﷺ .واعماله وأايمه.
ويشتمل كتاب األدب من صحيح البخاري على األبواب والفصول،والباب األول :يشتمل على
عشرة فصول كاآليت:
الفصل األول :الرب والصلة
الفصل الثاين :من أحق الناس حبسن الصحبة
الفصل الثالث :ال جياهد إال إبذن األبوين
الفصل الرابع :ال يسب الرجل والديه
الفصل اخلامس :إجابة الدعاء من بروالديه
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الفصل السادس :عقوق الوالدين من الكبائر
الفصل السابع :صلة الولد املشرك
الفصل الثامن :صلة املرأة أمها وَلا زوج
الفصل التاسع :صلة األخ املشرك
الفصل العاشر :فضل صلة الرحم
أما حبثنا هذا فريتكز على الباب األول الذي حيتوي على عشرة فصول كالتايل:
الفصل األول :الرب والصلة
2
صْي نَا ِْ
اإلنْ َسا َن بَِوالِ َديِْه ُح ْسنًا﴾
﴿وَو ا
قول هللا تعاىلَ :
عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :سألت النيبﷺ أي العمل أحب إىل هللا عزوجل؟
قال " :الصالة على وقتها " قال مث أي؟ قال" :مث بر الوالدين" قال مث أي؟ قال "اجلهاد يف سبيل هللا"
قال :حدثين هبن ولو استزدته لزادين".

التحليل اللغوي:
ِ
للداللة
،ومقالةً :تكلم،فهو قائِل وقال ومجع قائل قالةً،ويستعمل القول جمازاً
ومقاالً َ
قال :قوالًَ ،
ِ ِ
فتعاد بلفظها ،ويف التنزل العزيز
ثل :وقالت له العينان :مسعاً وطاعة،وحتكي اجلمل بعدالقول ُ
على احلال م ُ
اّللِ﴾  3والقول :الكالم  - 4قال :يقول قوالً وقاالً وقيالً وقولة ومقاالً ومقالةً :تلفظ،
﴿قَ َ
ال إِِين َعْب ُد ا
تكلم.5
النيب :اجلمع أنبياء ونبيون وأنباء ونُباء،واملؤنث نبيئة ونبيئات :املخرب عن الغيب أو املستقبل
إبَلام من هللا ،املخرب عن هللا ومايتعلق به تعاىل،و النسبة إليه نبوي -6

النيب :املخرب عن هللا عزوجل ( وتبدل اَلمزة ايءً وتدغم فيقال :النيب ) (ج) أنبياء 7والنيب:
َو ُ
8
املخرب عن هللا وقيل :والنبئ مأخوذ من النبأ ألنبائه عن هللا فهو فعيل مبعىن فاعل.
وأي :اسم معرب يستفهم به وجيازى فيمن يعقل وفيما ال يعقل،تقول :أيهم أخوك وأيهم
ُّ
يكرمين أكرمه وهو معرفة لإلضافة وقد ترتك اإلضافة وفيه معناها،وقد تكون مبنزلة الذي فتحتاج إىل
صلة تقول :أيهم يف الدار أخوك وقدتكون نعتاً للنكرة،تقول :مررت برجل أي رجل وأميا رجل
أي جارية،وأية جارية كل
أي امرأة جاءتك وجاءك،وأية امرأة جاءتك ومررت جبارية ُّ
ومازائدة،وتقولُّ :
--------84--------

مجلة البحث العر بي

المجلدالخامس العدد (۲۰۲۲)۱م

9
ِ
َي أ َْر ٍّ
س ِِب ِ
أي
وت﴾ و ُّ
ض َتَُ ُ
ذلك جائز،قال هللا تعاىلَ :
ب هبا،قال الفراءُ :
أي قد يُ َتع اج ُ
﴿وَما تَ ْدري نَ ْف ٌ
10
احلِْزبَْ ِ
صى﴾
َي ْ
يعمل فيه مابعده وال يعمل فيه ماقبله كقوله تعاىل﴿ :لِنَ ْعلَ َم أ ُّ
ني أ ْ
َح َ
الرب :ابلكسر اخلري
الرب :ضد العقوق،وهو اإلساءة إىل الوالدين واضاعة حقوقهما -11ر ُّ
ر ُّ
والفضل وبرالرجل يرب برا وزن علم يعلم علماً فهو بٌَّر ابلفتح وابر،أي صادق أوتقي وهو خالف الفاجر
ومجع األول أبرار ومجع الثاين بررة مثل كافر وكفرة ومنه قوله للمؤذن :صدقت وبررت أي صدقت يف
دعواك إىل الطاعات وصرت ابراً دعاء له بذلك ودعاء له ابلقول واألصل بار عملك وبررت والدي أبره
برا وبروراً أحسنت الطاعة إليه ورفقت به وحتربت حمابة وتوقيت مكارهة وبر احلج واليمني والقول
براً،فهوبر وابر.وكمايستعمل متعدايً بنفسه يف احلج وابحلرف يف اليمني والقول فيقال بار هللا تعاىل احلج
يربه بروراً أي قبله وبررت يف القول واليمني أبرفيهما بروراً أيضاً صدقت فأان بروابر ويف لغة يتعدى ابَلمزة
فيقال أبر هللا تعاىل احلج وأبررت القول واليمني واملربة مثل الربوالربير مثال كرمي مثراألراك إذا اشتد وصلب
الواحدة بريرة وهبا مسيت املرأة وأما الرببر بيابني موحدتني وراءين وزان جعفرفهم قوم من أهل املغرب
12
كاألعراب يف القسوة والغلظة واجلمع الربابرة وهومعرب.
الرب :اإلحسان إىل الناس والتقرب إىل هللا تعاىل ومجع ِ
الرب األبرار ومجع البار ،الربرة،ومجع الرب
رّ

األبرار وهوكثري ماخيص ابألولياء والزهاد،والعباد ويف احلديث املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام الربرة أي
13
مع املالئكة.
14
خللق.
الربي :الرتاث والربية ا ُ
ب -ر -اَ ،
ب ر مادة (برر ) بر االبن والديه ،يربها ِ
ويربها بَراً بِراً وابراً أطاعهما،وأحسن إليهما واألمر من
َ
بر يَرب بر ومن بر يرب بَر بِر مادة (ب ر ر ) ،بِر احملسن يربُ براً أكثر من اإلحسان واتسع فيه بَر عمل
الرجل :صلح.
بر الرجل السائل :وصله وغدق عليه بر الرجل جاره :وا اده واألمر من ب ر :بِر
بر ( :مادة ب ر ر ) الرب يف اجلمع أبرار مصدر ب ر يربر ِ
ويرب :الصدق يف اليمني ،الرب:
َ
العطوف ،املخلص الود،الرب :الصادق،الرب من يطع والديه و حيسن إليهما واملسارع إىل كل مايرضيهما.
الرب :اسم من أمساء هللا احلسىن ،الرب،اجلمع بُرور :األرض اليابسة،الرب :الصحراء ،بِر (مادة
رُّ
15
ب ر ر ) الصدق،والطاعة ملعرفة الواجبات والتقيد الكامل هبا.
(استزاد ) ماده :ز و د،زاد ،استزاد فالانً :طلب منه زايدة.
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(الزايدة ) :مازاد على شئ،وحروف الزايدة يف الصرف :عشرة حروف جيمعها قولك:
16
سألتمونيها.
الفصل الثاين :من أحق الناس حبسن الصحبة؟
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :جاء رجل إىل رسول هللاﷺ فقال :اي رسول هللا ،من أحق
الناس حبسن صحابيت؟ قال :أمك ،قال :مث من؟ قال أمك ،قال مث من؟ قال :أمك ،قال :مث من؟ قال:
أبوك.
التحليل اللغوي:

(ر ُج ٌل ) الرجل يف كالم أهل اليمن :كثري اجملامعة ،كان الفرزدق يقول :ذلك ويزعم أن من
ر
17
العرب من يُسميه.
والر ُج ُل :الذكر البالغ من بين آدم،ويقال :هذا الرجل كامل يف الرجال بني الرجولة،والرجل
َّ
18
والرجولة خالف الفارس.
جلة،ومرجل
َّ
ورجلة وِرجلة َور َ
الر ُج ُل :خالف املرأة والرجل والكامل يف الرجولة ج رجال ُ
ورجاالت وأراجل  ،19وقوَلم :فالن رجل يف الرجال يريدون به أنه كامل بني الرجولية والرجل :ذكر يف
هذا احلديث هو معاوية ابن حيدة رضي هللا عنه ،20
األمر،حيقَِ ،
وحيق ،حقاً وحقوقاً،صار اثبتاً،حق الوالدين
أح ُّق ) مادة :ح،ق،ق حق
وحيق ُ
ََ
( َ
على الرجل :وجب حق الرجل الشئ :حققه،وجعله اثبتاً ال يُشك فيه،بل هو منه على يقني،
22
ِ
ق،ح اق 21 .ضد الباطل و ج احلقوق.
واألمر من َحق حيق حق ومن َحق َحيُ ُ

أ،م،م ( أمٌّ ) الشئ أصله ومكة أم القرى ،و ُّ
األم ،الوالدة واجلمع أمات،وأصل األم اُامهةُ
ولذلك جتمع على أمهات،وقيل األمهات للناس واألمات للبهائم ويقال ماكنت أما ولقد َأمم ِ
ت ابلفتح
من ابب راد يرُّد أمومة وتصغري األم أميمة ويقال ايأ ام ِ
ت ال تفعلي وايأبت افعل جيعلون عالمة التأنيث
ُ َُ
عوضاً من ايء اإلضافة ويوقف عليها ابَلاء ورئيس القوم ( أمهم ) وأم النجوم اجملرة وأم الطريق معظمة
وأم الدماغ اجللدة اليت جتمعه الدماغ ويقال أيضاً أم الرأس،وقوله تعاىل" :هن أم الكتاب" ومل يقل
أمهات ألنه على حكاية كما يقول الرجل ليس يل معني فتقول :حنن ُمعينُك فتحكيه وكذا قوله تعاىل:
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"واجعلنا للمتقني أماماً" األم واألمة :الوالدة 23أم :كل شئ أصله وعماده أم :القوم رئيسهم ألنه ينضم
إليه الناس

أم الكتاب :الفاحتة وأم القرآن كل آية حمكمة من آايت الشرائع واألحكام والفرائض وأم
النجوم،اجملرة ألهنا جمتمع النجوم،يُقال :ماأشبه جملسك ِبم النجوم،وأم الرأس الدماغ أو اجللدة الرقيقة
اليت عليها وقال بعضهم :أم الرأس :اخلريطة اليت فيها الدماغ ،وأم الدماغ اجللدة اليت جتمع الدماغ وأم
24
ومالف عليه من خرقة وأم التنائف :املسارة البعيدة،وأم البيض :النعامة وأم القرى :مكة
الرمح :اللواء
ا
ُّ
األم :العلم يف مقدمة اجليش ،األم :أصل الشئ للحيوان والنبات ،األم :الوالدة،وتطلق على
اجلدة،يقال :حواء أم البشر  ،25وأم اخلبائث اخلمر.
أب،أي :الوالد وكل مافيه ،اَلمزة والباء والواو ،يدل على
أبُو :مادة :أبَ َو ،أصل كلمةٌ :

الرتبية.

أبو :تضاف كلمة " أبو " على األصل،إىل بعض األمساء فينشأ منها إسم جديد،كقولك:

أبو األشبال :األسد-أبو براقش :طائر صغري،لونه بني األسود والبياض-
أبو البشر :آدم (عليه السالم ) أبو جابر :اخلُ ُبز،أبو جامع :اخلِوان ،أبو احلارث :األسد
أبو احلُصني :الثعلب،أبو صابر :امللح،أبو مرة :إبليس

أأبواهلولَ :تثال يف "جيزة" مصر منحوت من الصخر يتمثل حيواانً جسمه جسم أسد ورأسه

رأس إنسان وارتفاع التمثال 17 :مرتاً تقريباً وطوله  39مرتاً تقريباً،أبو الورى :الدهر ،الزمان،
األبوة،مصدر ،أاب ،أيبو ،أبوة،و إابوة ،ابملعىن االمسي،

صلبه ،26

الرابط الذي ينظم األب إببنه ،األبوة الطبيعية :الرابط الطبيعي بني األب وابنه الذي من

الفصل الثالث :الجياهد إال إبذن األبوين
أجاهد؟ قال" :لك أبوان"؟
عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه قال :قال رجل  27للنيبﷺ
ُ
قال :نعم ،قال" :ففيهما فجاهد"
التحليل اللغوي:

رر ُج ٌل،تقدم حتليله يف هامش رقم 33 ،32 ،31
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النيب،اجلمع أنبياء ونبيون وأنباء ونُباء ،واملؤنث نبيئة ونبيئات :املخرب عن الغيب أو املستقبل
إبَلام من هللا،املخرب عن هللا وما يتعلق به تعاىل ،والنسبة إليه نبوي- 28
(النبئ ) املخرب عن هللا عزوجل ( وتبدل اَلمزة ايءً وتدغم فيقال :النيب ج أنبياء

29

(والنيب) املخرب عن هللا واإلبدال واإلدغام لغة فاشية وهي املختارة واألنثى نبيئة واجلمع
ِ
اجملدودب والطريق الواضح واخلارج من مكان إىل مكان وقيل :املخرج
نبيئات،والنيب أيضاَ املكان املرتفع
30
فيكون فعيالً مبعىن فعول ،قيل والنبئ مأخوذ من النبأ ألنبائه عن هللا فهو فعيل مبعىن فاعل
جهاد( :مادة :ج ه د )

اجلهاد :مصدر :جاهد :القتال دفاعاً عن الدين ،والوطن والنفس،والعرض واملال واحلرية
اإلنسانية -31
ج ه د ( اجلهد ) بفتح اجليم وضمها الطاقة وقرئ هبما قوله تعاىل :ا ِ
ين َال َِجي ُدو َن إِاال
رُ
﴿والذ َ
َ
32
ُج ْه َد ُه ْم﴾
وج َه َد
واجلهد ابلفتح املشقة يقال َج َه َد دابته وأجهدها،إذا محل عليها يف ال اسري فوق طاقتها َ
الرجل يف كذا أي ج اد فيه وابلغ وابهبا قطع ِ
مشق ِاة
وجد َد الرجل على مامل يُ َسم فاعله فهو َجمهود من الُ َ
ُ
33
َوجاهد يف سبيل هللا جماهدة وجهاداً واالجتهاد والتجاهد بذل الوسع واجملهود -
﴿وأَقْ َس ُموا ِاب اّللِ َج ْه َد أَْميَاهنِِ ْم﴾- 34
رج ره ردَ :جدا،ويقال :جهد يف األمر،ويف التنزل العزيزَ :
وطلب حىت وصل إىل الغاية وبلغ املشقة وبفالن ،امتحنه،وفالانً بلغ املشقة،أجهد :وقع يف اجلهد
واملشقة،
واجلهاد شرعاً :قتال من ليس َلم ذمة من الكفار َ ،ج ِه َد ،العيش جهداً ضاق واشتد فهو
جهد جاهد ،العدو جماهدة و جهاداً قاتله،اجتهد بذل مايف وسعه

35

واجلهاد واجملاهدة :استفراغ الوسع يف مدافعة العدو ،واجلهاد ثالثة أضرب :جماهدة العدو
36
الظاهر ،جماهدة الشيطان وجماهدة النفس.
اجلهد :الغاية  -قال الفراء :بلغت به اجلهد أي الغاية 37.اجلهد :الطاقة،تقول :هذا جهدي
اجلهد ابلضم الطاقة،
أي طاقيت،وجهدهم،ابلضم والفتح،و ُ
اجلهاد :األرض املستوية وقيل الغليظة وتوصف به فيقال :أرض اجلهاد
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سب الرجل والديه
الفصل الرابع :الير ُ
عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه قال :قال رسول هللاﷺ " إن من أكرب الكبائر أن يلعن
الرجل والديه " قيل :ايرسول هللا،وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال :يسب الرجل أاب الرجل ،فيسب أابه
ويسب أمه،

التحليل اللغوي:
إ ان،أ ن ن :إ ان وأ ان،حرفان ينصبان االسم ويرفعان اخلرب ،فاملكسورة منها يؤكد هبا اخلرب
39
واملفتوحة وما بعدها يف أتويل املصدر وقد ختففان فإذا خففتا فإن شئت أعملت وإن شئت مل تُعمل
إ ان :حرف للتاكيد،ونفي اإلنكار والشاك ،تنصب االسم وترفع اخلرب ،وتقع يف ابتداء الكالم
40
ومايف حكمه.
ِمن :حرف جر 41مبين على السكون ،وله ٍّ
معان عدة ،يكتسبها من الرتكيب الذي يدخل
فيه ،فقد يدل على االبتداء ،أوالتبعيض،أو التعليل،أوالبدل ،أوالفصل،أوالزايدة وقد يرادف الباء أيضاً
-42
أكرب :ك،ب،ر :من التكرب أيضاً،فأما ال ُك ُربُ ابلضم فهو أكرب ولد الرجل،ابن سيدة والكرب
كالكرب التانيث على املبالغة :ويف األحاديث ذكر الكبائر يف
االمث الكبري وماوعد هللا عليه النار،والكربة
ُ
غري موضع واحدهتا كبرية وهي الفعلة القبيحة من الذنوب املنهي عنها شرعاً العظيم أمرها كالقتل والزان
بار وكباراً قال هللا عزوجل:
والفرار من الزحف وغري ذلك وهي من الصفات الغالبة ويقال :رجل كبري،وك ٌ
43
﴿ومكروا مكراًكباراً﴾
ركرب :مادة،ك،ب،رَ :كرب الرجل يف القدر،ي ِ
كبار وكباراً :عظُم
َ ُ
كرب كرباً وُكرباً وكبارة فهو كبري و ٌ
ُر
َُ
وج ُس َمَ ،ك َُرب األمر على الرجل ،ثقل واشتد وشق،
َ
44
ِ
كرب املؤذن يكرب تكبريا وكباراً قال :هللا أكرب -
واألمر منه َك ْرب ا
ير
لع ُن :ماده :ل،ع،ن :لعن هللا إبليس يلعنه لعناً ،فإبليس ملعون :ابعده وخذله وطرده وأبعده
ُ
من رمحته ومنعه من اخلري،
لعن العريب من احتل أرضه :دعا عليه وقال له" :عليك لعنة هللا " وسبه،وأخزاه َتهيداً لطرده
من األرض العربية وحتريرها.
لعن الرجل خصمه :سباه،اللعنَ :سب اآلخر وشتمه
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لرعنرةُ :مادة :ل،ع،ن
اللعنة :العذاب

لُعنرةُ :مادة :ل،ع،ن
-45

ل رُعنرةُ :مادة :ل،ع،ن

اللعنة :املارة من الفعل لَ َع َن
اللعنة :الدعاء على اآلخر

اللُعنة :مجع لُ َعن :الذي يلعنه الناس كثرياً
اللُ رعنرةُ :مجع لَُع ٌن :الكثري اللعن لآلخرين

اجَرَة الْ َملْعُونَةَ﴾ 46هي كل من ذاقها كرهها ولعنها،وقال الواحدي
﴿والش َ
قال الزخمشريَ :
والعرب تقول لكل طعام ضار ملعون والعنة مالعنة ولعاانً وتالعنوا لعن كل واحد اآلخر وامللعنة بفتح
امليم والعني موضع لعن الناس ملا يؤذيهم هناك كقارعة الطريق ومتحدثهم واجلمع املالعن والعن الرجل
زوجته قذفها ابلفجور وقال ابن دريد كلمة اسالمية يف لغة فصيحة-47
يف :اسم معناه االستفهام،قال اللحياين :هي مؤنثة وإن ذكرت جاز،كيف حرف أداة
رك ر
48
ونصب الفاء فراراً به من الياء الساكنة فيها لئال يلقي ساكنان.
كيف :اسم يراد به االستفهام حقيقياً حنوكيف زيد؟و غري حقيقي حنو كيف تكفرون ابهلل وال
يُسأل هبا إال عن األوصاف الغريزة تقول :كيف زي ٌد أصبح أم عليل وال تقول كيف زي ٌد أقاعد أم واقف؟
ف،الكيفية من كل شئ حالة وصفة،كيفما :مركب من كيف وما وهو اسم شرط جيزم فعلني حنو
ج كِيَ ٌ
49
كيفما نتوجه نصادف خرباً .

ب،مادة،س،ب،ب -سب املرأة عدوه الصهيوين،يَ ُسبهَ ،سباً :شتمه -واألمر من
س ُّ
رس َّ
ب،ير ُ
ب.
ا
سبُ :س ُ
ب :الشتم والتعيري والتحقري،
َّ
سب :مادة،س،ب،ب :ال اس ُ
سيب :مادة،س،ب،ي،سىب الع ُد ُّو رجالً يسبه ِسبياً ِ
وسبَاءً،قبض عليه وأخذه أسرياً
ََ َ
َُ
ر رر
ِ
ىب :إسب،
وحبها ُّ
سبت املرأة الرجل :أسرته ابغرائها ُ
وتوددها،واألمر من َس ََ
اب :مادة،س،ب،ب :السباب كثري السب والشتم والقدح -
رسبَّ ٌ
سبابة :مادة :س -ب،ب
السبابة :االصبع اليت بني اإلهبام والوسطى السبابة :املرأة الدائمة السب والشتم والقدح
السبات :مادة :س -ب،ت

السبات :النوم واالعفاء ،اول النوم
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السبات :النومة اخلفيفة واالغفاء العارضة السبات :الراحة واالطمئنان -50
ُ

سبب :سباً فهو سباب ومنه قيل لألصبع اليت تلي االهبام
سبابة ألنه يشارهبا عندالسب،والسبة العار وسابه مسابة وسباابً واسم الفاعل منه ِسب
ابلكسر و ِ
السب أيضاً اخلمار والعمامة والسبب احليل وهو مايتوصل به إىل االستعالء مث استعري لكل
51
شئ يتوصل به إىل أمر من األمور فقيل هذا سبب هذا وهذا مسبب عن هذا.
ِ
ب،اخلمار والسرت-52.
َّ
الس ُ
ب :الشتم والس ُ
53
الس ِ
ومن هذا البابِ :
بسب وهي املفازة الواسعة
ب :الشتم -54
الس ُّ
بس ر
رس ر
ب :إذا قطع رمحه  ،والتساب :التقاطع ،و َ

الفصل اخلامس :إجابة الدعاء من بر والديه
عن ابن عمر رضي هللا عنه عن رسول هللاﷺ قال :بينما ثالثة نفر يتماشون أخذهم
املطر،فمالوا إىل الغار يف اجلبل ،فاحنطات على فم غارهم صخرة من اجلبل فاطبقت عليهم فقال بعضهم
لبعض :أنظروا اعماالً عملتموها هلل صاحلة فادعوا هللا هبا لعله يفرجها،
فقال أحدهم :اللهم إنه كان يل والدان شيخان كبريان،ويل صبية صغار ،كنت أرعى عليهم،
ي اسقيهما قبل ولدي،وإنه أنى يب الشجر،فما أتيت حىت
فإذا ُرحت عليهم فحلبت بدأت بوالِد ا
أحلب ،فجئت ابحلالب فقمت عند رؤوسهما ،أكره أن
أمسيت فوجدهتما قد أنما،
ُ
فحلبت كما كنت ُ
أوقظهما من نومهما،وأكره أن أبدأ ابلصبية قبلهما ،والصبية يتضاغون عند قدمي ،فلم يزل ذلك دأيب
ودأهبم حىت طلع الفجر ،فان كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها
السماء ،ففرج هللا َلم فرجة حىت يرون منها السماء،
وقال الثاين :اللهم إنه كانت يل ابنة عم أحبها كأشد ما حيب الرجال النساء فطلبت إليها
نفسها،فأبت حىت آتيها مبائة دينار ،فسعيت حىت مجعت مائة دينار فلقيتها هبا ،فلما قعدت بني
رجليها قالت :اي عبد هللا اتق هللا،وال تفتح اخلامت إال حبقه فقمت عنها ،اللهم فان كنت تعلم أين قد
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ،ففرج َلم فرجة،
وقال اآلخر :اللهم إين كنت استاجرت أجرياً بفرق ٍّ
أرز فلما قضى عمله قال :أعطين حقي
فعرضت عليه حقه فرتكه ورغب عنه ،فلم أزل أزرعة حىت مجعت منه بقراً وراعيها،فجاءين فقال :اتق هللا
وال تظلمىن واعطين حقي فقلت :اذهب إىل تلك البقر وراعيها ،فقال :اتق هللا وال هتزأيب فقلت :إين ال
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أهزأ بك ،فخذ تلك البقر وراعيها،فأخذه فانطلق،فان كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج
55
مابقي ،ففرج هللا عنهم.
التحليل اللغوي:

بينا وبينما :وها ظرفاً زمان مبعىن املفاجاة،ويضافان إىل مجلة من فعل وفاعل ومبتدأ
وخرب،وحيتاجان إىل جواب يتم به املعىن،قال :واألفصح يف جواهبما أن ال يكون فيه إذ وإذا ،قد جاءا يف
جالس دخل عليه عمرو ،وإذ دخل عليه،وإذا دخل عليه.
اجلواب كثرياً تقول :بينا زي ٌد
ٌ

اجلبوب وجه األرض :وأما بينما فاالسم الذي بعده مرفوع وكذلك املصدر ابن سيده :وبينا
أشبعت الفتحة فصارت ألفاً،وبينما
وبينما من حروف االبتداء ،وليست األلف يف بينا بصلة وبينا فعلى َ
بني زيدت عليه ما واملعىن واحد وهذا الشئ بني بني أي بني اجليد والردئ وها امسان جعال واحداً وبنيا
على الفتح واَلمزة املخففة تسمى هزة بني بني وقالوا بني بني يريدون التوسط.
ثالثة :مادة :ث،ل،ث :الثاء والالم،والثاء.

56

ث :جزء من ثالثة اجزاء وتضم الالم لالتباع وتسكن ثلث واجلمع أثالث مثل عنق وأعناق
الثُلُ ُ
ب مسيت بذلك ألهنا أتخذ يوماً وتقلع يوماً
ومحاى الثِلث قال األطباء هي الغِ ُّ
والثليث مثل كرمي لغة فيه ُ
مث أتخذ يف اليوم الثالث و هي بوزهنا قالوا والعامة تسميها املثلثة والثالثة عدد تثبت اَلاميه للذكر
وحتذف للمؤنث فيقال ثالثة رجال و ثالث نسوة وقوله عليه الصالةوالسالم "،رفع القلم عن ثالث "57
أنث على معىن األنفس ولوأريد األشخاص ذكر ابَلا فقيل ثالثة -58

والنَّ رف ُر :بفتحتني مجاعة الرجال من ثالثة إىل عشرة وقيل إال سبعة وال يقال نفر فيما زاد على
العشرة نفر الظيب نفراً من ابب ضرب طفر بقدائمه مجيعا ووضعهن معاً من غري تفريق بينهن -59
نر رف رر :مادة :ن،ف،ر :نفر الرجل ،ينفر ،نفراً ونفوراً هجر وطنه وضرب يف األرض.
نفر الرجل من املكان نفراً :كرهه فرتكه إىل غريه ،نفر احلجيج إىل ِمىن دفعوا إىل مكة املكرمة
نفر الرجل صديقهُ نفراً :غلبه يف املنافرة أويف املفاخرة-

نفرت املرأة من زوجها :أعرضت عنه وصدات،واألمر منه نَ ِفر :إنفر

النفر :مجاعة من الرجال من ثالثة إىل عشرة.
النفر،مجع أنفار :الناس او اجملمع من الناسُ ،
61
وح ا
ا
ط :أي نزل.
احنرطَّ ُ
السرج والقوس من ابب رادَ ،
ت :مادة :ح،ط،ط :حط،الرجل و ُ
--------92--------
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رحطَّة :وهو انزال الشئ من فوق إىل سفل ،قال ابن فارس :احلاء والطاء أصل واحد وهو انزال
الشئ من عُلُ ٍّو يقال :حططت الشئ أحطه حطاً وقوله تعاىلِ " :حطاة " قالوا تفسريها اللهم ُحط عنا
أوزاران ومن هذا الباب قوَلم :للنتيجة السريعة حطوط كأهنا ال تزال حتط رحالً ِبرض ومماشذ عن هذا
القياس احلطاط بئرة تكون ابلوجه.
رف َج ٍّر مبعىن فوق الشئ
رعلىَ :ح ُ
"فر ٌم" أصله فُوهٌ نقصت منه اَلا فلم حتتمل الواو اإلعراب لسكوهنا فعوض منها امليم ،قلت :قال
يف ،ف -و،ه،إن امليم عوض عن اَلاء ال عن الواو وهو مناقض لقوله هنا وفيه لغات :فتح الفاء يف
كل حال وضمها يف كل حال وكسرها يف كل حال،ومنهم من يعربه من مكانني فيقول هذا فَ ٌم ورأيت

فماً ومررت ب َف ٍّم،و أما تشديد امليم فيجوز يف الشعر 62.ال رف ُم :من اإلنسان :فتحة ظاهرة يف الوجه
وراءها جتويف حيتوي على جهازي املضغ والنطق وقد تشدد امليم وقد يضم الفاء( ،ج) أضمام
ويستعمل لغري اإلنسان جمازاً فيقال :ضم القربة وفم الرتعة ملدخل املاء،وفم الوادي هو أوله -63
الغار :الكهف ،أوالبيت احملفور يف اجلبل،غارحراء :الغار الذي كان يلجأ إليه الرسول الكرمي

حممدﷺ وفيه تلقى بداايت الوحي اإلَلي،والغار :مجع أغوار وغريان :كل منخفض من األرض وأشهر
غور عريب هو :غور األردن
"غار" ( :مادة :غ -و،ر) غاراملاء ،يغور غوراً وغَُّواراً :ذهب يف األرض وسفل فيها

غار الشئ يف الشئ :دخل فيه ،اختفى فيه غارت الشمس :غابت واختفت

غارت العني :دخلت يف الرأس،واألمر من غار يغور،غُر  -64والغار ما ينحت يف اجلبل شبه
املغارة فإذا اتسع قيل كهف واجلمع غران مثل انر ونريان والغار الذي كان رسول هللاﷺ يتعبد فيه يف
65
جبل حراء والغار الذي آوى إليه ومعه أبوبكر يف جبل النور وهو مطل على مكة.

صخر ،بسكون اخلاء
"صخرة" ص -خ،ر :ال ا
صخر ،احلجارة العظام وهي ( الصخور) يقال ٌ
66
وفتحها والواحدة (صخرة ) سكون اخلاء وفتحها أيضاً.
"الصخر" معروف ومجعه صخور وقد تفتح احلاء والصخرة أخص منه وجيمع أيضاً ابأللف
67
والتاء فيقال صخرات مثل سجدة وسجدات.

وص َخٌر :معناها،احلجر العظيم
ر
خر َ
ص ر
خرةٌ ( :مادة :ص،خ،ر ) الصخرة :مجع :صخور ،وص ٌ
68
الصلب.
ُّ
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ص َخَرةٌ.
َ

صخرة و
صخر :الصاد ،واخلاء ،والراء كلمة صحيحة وهي الصخرة :احلجرة العظيمة ويقال َ

69

صلب،وجتد (يف اجليولوجيا ) ِبهنا مادة أرضية طبيعية تتكون يف الغالب
الصخرة :حجر عظيم ُ
وصخور وعلم الصخر :علم يبحث يف
صخر ُ
من جتمع املعدين يتألف من معدنني أو أكثر( ،ج) ُ
70
الصخور من جهة أصلها وتركيبها وخصائصها وتصنيفها.

صخر :الصخرة :احلجر العظيم الصلب
للتوكيد العموم ،وهي الزائدة حنو :ماجاءين من أحد ويشرتط أن يتقدمها نفي أو هني
71
ِِ
ني ِم ْن َسبِ ٍّيل﴾.
﴿ما َعلَى الْ ُم ْحسن َ
أواستفهام هبل وأن يليها نكرة حنوَ :

" اجلربر ُل " ( مادة :ج،ب،ل ) اجلربر ُل مجعه :جبال وأجبال،و أجبُ ٌل،والنسبة إىل اجلبل:
َجبَلي ،مااعظم وارتفع من األرض كاألعالم واألطود،
اجلربر ُل :العزيز املنيع

وعلَ ُمهم
اجلربر ُل :سيد قومه َ
اجلربر ُل :الثابت ال يتزحزح
اجلربر ُل :املمسك ،البخيل

اجلربر ُل :اجلايف واملتجهم ،الكاحل والغليظ
اجلربر ُل ( :مادة :ج،ب،ل )
اجلربرلَّةُ :اخللقة والطبيعة يف اإلنسان اجلُبلة :اخللقة والطبيعة اجلُبلة :األمة ،اجلماعة من الناس
اجلُبلة :الطائفة من األحياء واألشياء جبلت األم ولدها على الصدق :طبعته ،وجربته عليه،
ليغدو طيناً واألمر من َجبَ َل :اُجبُ ُل -72
جبل الرجل الرتاب ،ا
صب عليه املاء ودعكه َ
طربر رق :فاطبقت :مادة :ط -ب،ق التطابق :االتفاق وطابق بني الشئيني جعلها على حذو
واحد والزقهما واطبقوا على األمر أي اتفقوا عليه وأطبق الشئ غطااه وجعله ( مطبقاً فتطبق ) هو ومنه
قوَلم لو تطبقت السماء على األرض ما فعلت كذا،واحلمى (املطبقة ) بكسر الباء الدائمة اليت ال
73
تفارق ليالً وال هناراً.
طربَّ ّق :ط،ب،ق :طبق اخلرب يُطبا ُق تَطبِيقاً :ع ام وانتشر طبق السحاب اجلو،غشاه
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طبق،طَب َق
طبق املاء وجه األرض،غطااه واألمر من َ
طَبَ َق ،غري تشديد الباء،مادة :ط -ب،ق،مجع أطباق معناها الغطاء
بق :من أمتعة البهت واجلمع أطباق مثل سبب وأسباب وطباق وأصل طبق الشئ على
الطَّ ُ
مقدار الشئ مطبقاً له من مجيع جوانبه كالغطاء له ومنه يقال أطبقوا على األمر ابأللف إذا اجتمعوا
عليه متوافقني غري متخالفني-74
الطبق :املطابق لغريه املساوي له والغطاء،والغشاء،و -اإلانء يؤكل فيه.

املطبق،يقال :رجل مطبق عليه َمغمي عليه املطبق :السجن حتت األرض ومن اجلنون :الذي

يغمي صاحبه ويغمه ويقال جهل أو جنون مطبق :شامل ومحي مطبقة ال يفارق صاحبها -75ارطبق
الشئ :غطاه وجعله مطبقاً يقال أطبق النوم على الرجل،اطبق النجوم أي بدأت وكثرت 76-طبق:
الطبق :غطاء كل شئ واجلمع أطباق.
املطابقة :املوافقة والتطابق :اإلتفاق وطابقت بني الشيئني إذا جعلتهما على حذو واحد
77
والزقتهما وهذاالشئ َوفُ َق هذا ووفاقه طباقه ،طابقهِ ،طبقه مبعىن واحد.
صلُ رح :مادة :ص،ل،ح صلح الشئ أو األمر ،أو احلال،يَصلُ ُح صالحاً وصلوحاً وصالحية
ر

املستقيم

فهو صاحل :زال عنه الفساد ،صار مناسباً صلح فالن يف عمله :لزم الصالح،سلك الطريق

صلح الشئ :كان انفعاً.
79
صلح :على خالف الفساد يقال صلح الشئ يصلح صالحاً ويقال :صلح صلوحاً.
78

صاحله ،مصاحلة :وصالحاً :ساملة وصافاه ويقال :صاحله على الشئ :سلك معه مسلك
80
املساملة يف االتفاق.
فرج :مادة :ف،ر،ج :فَ ارج الرجل اَلم أوالغم عن نفسه،يفرجه تفرجياً :كشفه ،أبعده
فرج الرجل الشئ :وسعه واألمر من فرج،فِرج
فرج :الفرج مجع فروج مصدر فَ َر َج،الشق بني الشيئني
رج :عورة اإلنسان أي عضوه التناسلي
ال رف ُ
رج :ال ُفتق يف الثوب وحنوه
ال رف ُ

رجةٌ :مادة :ف،ر -ج :الفرجة مجع فَُر ٌج :الشق بني شيئني،الفرجة :انكشاف اَلم
فُ ر
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الفرجة :مايتسلى به -81الفرج :انكشاف الغم ،الفرجة :الشق بني الشيئني وانكشاف اَلم
82
مايتس ُّل به،أفرج الغبار انكشف ،أخرج اجليش اطلقه،فرج الشئ وسعه.
ومشاهدة َ
الفرجة :ابلضم فرجة احلائط وما أشبهه يقال :بينهما فرجة أي انفراج.
يب :مادة :ص،ب،و :الصيب،مجع صبية وصبيان مؤنثة ،صبية،مجع صبااي :من مل
وصر ٌّ
صبريَّة ر
ر
84
يُفطم بعد،الصيب :الصغري دون الغالم.
83

والصيب :من لدن يولد إىل أن يفطم واجلمع أصبية وصبوة وصبية وصبية وصبوان وصبيان
ر
قلبوا الواو فيها ابءً لكسرة اليت قبلها ومل يعتدوا ابلساكن حاجزاً حصيناً لضعفه ابلسكون وقد جيوز أن
صبيان بضم الصاد
يكونوا آثروا الياء خلفتها وأهنم مل يُراعوا قرب الكسرة واألول أحسن وأما قول بعضهم ُ
صبيان فلما قلبت
والباء ففيه من النظر أنه ضم الصاد بعد أن قلبت الواو ايءً يف لغة من َك َسر فقال ُ
الواو ايءً للكسرة وضمت الصاد بعدذلك أمرت الياء حباَلا اليت هي عليها يف لغة من َك َسَر وتصغري
صبية أصيبية وتصغري أصيببة صبية كالها على غري قياس هذا قول سيبويه.
والصيب :الغالم واجلمع صبية وصبيان -85

راح ( :مادة :ر -و،ح ) راح الرجل يروح روحاً فهو رائح
الع ِشي
سار يف الرواح،أي يف َ
راح الرجل :سار يف أي وقت من األوقات ،راح املرأ لألمر يراح روحاً وراحاً وأرحية ورايحة
فرح به وأقبل عليه
الراحة االنقطاع من العمل،الراحة :الساحة واالتساع

الراحة،واحدة الراح،مجع :راحات،الكف ابطن اليد -86

الصباح وهو اسم للوقت من زوال الشمس إىل الليل و كما هو
ال َّر ُ
واح :مادة ر -و -ح ضد َ
مصدر راح يروح ضد غدا يغدو وسرحت املاشية ابلغداوة وراحت ابلعشي تروح روحاً أي رجعت
واملراح ابلضم حيث أتوي إليه اإلبل والغنم ابلليل واملراح ابلفتح املوضع الذي يروح منه القوم أو يروحون
إليه كاملغدى من الغداة -87
احللب ح،ل،ب:
ب :بفتح الالم اللنب احمللوب وهو أيضاً
ُ
،حلبت :اسم فاعل من َحلَ َ
املصدر تقول منه :حلب حيلب ابلضم حلباً واحتلب أيضاً فهو حالب،احلليب اللنب احمللوب حلبة
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تفتحتني واحللوب واحللوبة ماحيلب واحلليب،حلَبتهُ وحلبت له ماشية،واحلَبتُهُ أعنته على احللب و احمللب
88
بكسر امليم اإلانء حيلب فيه.
ب :مادة :ح،ل،ب
رحلر ر
وحلَباً وحالابً استخراج لبنها من ضرعها،
حلب املزارع البقرة أو الشاة َحيلبِها َ
وحيلُبها حلباً َ
89
واألمر من حلَب حيلِ ِ ِ
ب حيلُب أحلُب.
ب احلب ومن َحلَ َ
َ َ ُ
أنى :بتقدمي النون على اَلمزة أي بَعُ َد.

90

أنى :مادة :ن،أ،ي :أنى الرجل خصمه أوعن خصمه يناَي انايً،فهو ٍّ
انء بعد منه
َ َ
انء :مادة ن -و،أ :انء الرجل ابحلِمل ينوء نوءاً وينواءً هنض به مثقالً أو جيهد مشقة -انء
اجلمل ابلرجل :اثقله وأماله،انء الرجل سقط،واألمر من ٍّ
انء نؤ -91
(ن أ ي ) ( -انءً )و (أنى ) عنه يناى ابلفتح انايً بوزن فلساً أي بَعُ َد،تناءوا،تباعدوا
واملنتأى -املوضع البعيد -92

يتضاغون :ابلضاد والغني املعجمتني املفتوحتني بينهما ألف وبعد الواو الساكنة نون يضجون
ويصيحون من اجلوع -93

الضغَاء صوت الذليل إذا ُشق عليه،ويقال :رأيت صبياانً
ُ
ضغراء :صوت كل ذليل مقهور و ُ
يتغاصون إذا تباكوا ويف احلديث :قال لعائشة رضي هللا عنها ،عن أوالد املشركني إن شئت دعوت هللا
ِ
سمع ِ
ك تضاغيهم يف النلر،94أي صياحهم وبكائهم،وضغا يضغوا ضغواً إذا صاح وضج ومنه قوله:
أن يُ َ
وع ِشيًّا،واحلديث اآلخر :وصبييت يتضاغون
ولكين أكرمك أن تضغن هذه الصبية عندرأسك بكرة َ
95
حويل.
ب :مادة ( د،أ،ب)
دأيب،
َ
دأهبم،دأ ٌ
دأب التلميذ يف درسه والعامل يف عمله،واملسافر يف سريه ي ْدأب دأابً ودآابً ودووابً،ج اد
96
وب.
دائب َ
ود ٌ
واجتهد واستمر عليه فهو ٌ
ِ
ب واببه قطع وخضع فهودائب ابأللف الغري والدائبان الليل
دأب،دأب يف عمله ج اد وتع َ
97
والنهار والدأب بسكون اَلمزة العادة والشأن وقد حيرك.
فر رر رق :مادة :ف،ر -ق،أصيل،صحيح يدل على َتييز وتزيني بني شيئني من ذلك الفرق:
فرق الشعر يقال :فرقته فرقاً والفرق :القطيع من الغنم والفرق الفلق من الشئ إذا انفلق قال هللا تعاىل:
--------97--------

ا لقضايا اللغويةفي صحيح البخاري علىضوء كتاب األدب (دراسة تحليلية)

﴿فَانْ َفلَ َق فَ َكا َن ُك ُّل فِْرٍّق َكالطاْوِد الْ َع ِظي ِم﴾.

98

ال رفر ُق :مكيال من املكاييل تفتح راءه وتسكن ،قال القتييب:
هو الفرق بفتح الراء وهو الذي جاء يف احلديث :ماأسكر الفرق منه ِ
فملء الكف منه حرام
100
99
،ويقال إنه ستة عشرِرطيالً
والفروق :موضع ،كل ذلك شاذ عن األصل الذي ذكرانه.

101

ُأرُز :نبات عشيب من فصيلة النجيليات ،تعتمد شعوب كثرية بدل القمح ،خصوصاً يف
الصني وفيتنام والياابن -102
ئ :منه وبه بكسر الزاي يهزأ ُهزءاً و ُه ُزُوأً بسكون الزاي وضمها أي ًس ِخر وهزاً به
ه،ز،أَ :ه ِز َ

أيضاً يهزأ كقطع
وهازاءةً
يقطع،ه ْزءاً ومهزأة واستهزاً به وُهتَُّزاً به مثله ورجل ُهازا ًة ابلتسكني يُ ْهَزأ به ُ
ُ
103
يهزأ ابلناس.
ابلتحريك َ
ره رزأ :اَلاء ،والزاء واَلمزة كلمة واحدة:
ِ 104
يقالَ :ه ِزئ واستهزاء إذا َسخَر.
ات
ره رز ر
ئ :مادة ه -ز،أ :هزئ الرجل يهزأ هزأَ :م َ

هزئ الرجل خبصمه :ومن خصمه،يهزأ هزءاً و هزواً وهزوءاً،س ِخر به ِ
أوسخَر منه.
َ َ
ِ 105
ئ،إهزأ.
واألمر من َه ِز ْ
106
هتزأً بشئ ،هزأ به ،استهزأ بغريه هزأ به.

الفصل السادس :عقوق الوالدين من الكبائر
عن املغرية بن شعبة عن النيبﷺ قال" :إن هللا حرم عليكم عقوق األمهات ومنعاً وهات،
107
ووأد البنات،وكره لكم قيل وقال ،وكثرة السؤال،وإضاعة املال".
التحليل اللغوي:

وع اق
رعقَّ :ع،ق،ق :عق عن ولده من ابب راد إذا ذبح عنه يوم أسبوعه،وكذا إذا حلق عقيقته َ
والده يَعُ اق ابلضم عُ ُقوقاً،ومعقة بوزن مشقة فهو عاق وعقق كعمر ومجع عاق عققة مثل كافر وكفرة ويف
109
احلديث ذُق ( عقق ) 108أي ذق جزاء فعلك ايعاق.
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ُِ
سالن،وإذاهَز تغري املعىن وصار إىل ابب من اَلالك والصياع ،يقولون امل َوادأة:
الودي :صغار الغُ
ُ
ُ
110
أت عليه األرض إذا َدفَ ْن تَهُ،وادأ ابلقوم إذا أرداهم.
املهلكة وهي على لفظ املفعول به ،ويقولون :واد ُ
أودى :أي هلك،ويريدبه صممه وذَهاب مسعه.
ر

111

رك ررره :مادة :ك،ر،ه
كره الرجل عدوه ،او أي شئ آخر

،مقته ،أبغضه
ومكرهةً َ
يك رْرُههُُ ،كرهاً وكراهةً وكراهيةً َ

قبيح ،الكره مصدرهَ :ك ِرَه.
الكره :املشقة ،الكره :املكروه ،وجهٌ كرهٌ :وجه ٌ
113
وكرهت إليه الشئ تكريهاً ضد َحبا ْبتهُ إليه واستكرهت الشئ.

112

ضيا َع ،وضياع مثل وجاع ويتعدى
ر
ضر
اع :الشئ ،يضيع ضيعة وضياعاً ابلفتح فهو ضائع واجلمع ُ
ابَلمزة والتضعيف فيقال أضاعه وضياعهُ،وضبعة العقار واجلمع ضياع مثل كلبة وكالب وقديقال ضيع
كأنه مقصود منه وأضاع الرجل ابأللف كثرت ضياعه والضيعة احلرفة والضاعة ومنه كل رجل وضيعته
واملضيعة مبعىن الضياع وجيوز فيها كسرة الضاد و سكون الياء مثل َمعِْيشةً وجيوز سكون الضاد وفتح
114
الياء.
ضيَّ ّع :مادة :ض،ي،ع
ر

ضيع الرجل الشئ أو العمل ،يضيعهُ تُضُّيعاً :فقده
ضيع الرجل عدوه :أهلكه

اخرتاعاً.

ضيع الرجل عمره :قضاه يف األمور التافهة اليت ال تنتج علماً أوأدابً أو ماالً أو صداقة أو

115

ال :مجع :أموال،ماميلكه اإلنسان من األشياء كالنقود واملواشي ،واألرزاق والبساتني واألراضي
املر ُ
116
والعقار وحنو ذلك تقول :هذا املال وهذه املال.
م،و،ل :املال :معروف ،ورجل ما ٌل أي كثري املال وَتول الرجل صار ذا ٍّ
مال وموله غريه
ٌ
117
َتويالً.
الرجل ميال ماالً إذا كثرماله فهو
ُ
املال :معروف يذكر ويؤنث وهو املال وهي املال ويقال مال ُ
118
مال،وامرأة مالة وَتول واملال عند أهل البادية النَ َع ْم.
الفصل السابع :ر
ش رر رك
صلرةُ الروالر رد امل ُ
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عن امساء ابنة أيب بكر رضي هللا عنها قالت :أتتين أمي ر ِ
اغبَة ،يف عهد النيبﷺ ،فسألت
اِ
النيبﷺ ِ
﴿ال يَْن َها ُك ُم ا
آصلُها " قال" :نعم " قال ابن عُيينة :فأنزل هللا تعاىل فيهاَ :
ين َملْ
اّللُ َع ِن الذ َ
ِ ِ 119
يُ َقاتِلُوُك ْم ِيف الدين﴾.
التحليل اللغوي:

ب :الراء،والغني ،والباء،أصالن :أحدها طلب لشئ واآلخر سعة يف شئ.
ررغر ر
ِ
بت عنه،ويقال من
فاألول الرغبة يف الشئ :االرادة له ،رغبت يف الشئ،فإذا مل ترده قلت َرغ ُ
الرغبةِ :
رغبت رغباً ورغبة ورغىب مثل شكوى.
حوض رغيب ،وسقاء رغيب ويقال فرس رغيب
واآلخر الشئ الرغيب :الواسع اجلوف يقال
ٌ
120
الشحوة والرغبة :العطاء الكثري واجلمع رغائب.
والرغاب :األرض الواسعة وقد رغُبت ٌرغباً.
ر
ر
ب الرجل عن الشئ :مال عنه،مل يرغب به،أومل يسع إليه ،بل
ب ( :مادة :ر،غ،ب ) ررغ ر
ررغ ر
ورغباً ورغبةً :أحبه،واستهاه،و
،ور َغباً ُ
انصرف عنه،زغب الرجل الشئ ،أويف الشئ ،يرغب ،رغباً َ
122
ِ
ب :إرغب.
أراده،وسعى إليه،واألمر من رغ َ
ار رلع ْه ُد :الزمان يقال :كان ذلك على عهد فالن،ج عهود،و ِعهاَد
(والعهد القدمي ) من الكتاب املقدس عند املسيحيني األسفار املقدسة اليت كتبت قبل املسيح
عليه السالم.
121

(والعهد اجلديد ) األسفار املقدسة اليت كتبت بعد املسيح عليه السالم

(ويل العهد ) من يسمى ليكون واراث للملك والسلطان.
الفصل الثامن :ر
صلرة املرأة أمها وهلا زوج
عن أمساء قالتِ :
قدمت أمي وهي مشركة،يف عهد قريش ومدهتم إذعاهدوا النيبﷺ مع أبيها،
ِ 124
فاستفتيت النيبﷺ ،فقلت :إن أمي ِ
قدمت وهي راغبة قال" :نعم ِصلِي أ امك".
123

التحليل اللغوي:
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املَُّدةُ :الربهة من الزمان ،تقع على الكثري والقليل واجلمع مدد مثل غرفة وغُرف واملِدة ابلكسر
القيح وهل الغئيئة الغليظة وأما الرقيقة فهي صديد وأمد اجلرح امداداً صار فيه ِمدة واملدد بفتحتني
125
اجليش وأددته مبدد أعتنه وقويته به.
رمدَّد ( :مادة :م،د،د ) مدد الرجل الشئَ :ميدده َتديداً بسطه ،وطولاه .مدد احلاكم أوالرئيس
ُمدة اإلنذار أوأي مدة أخرى أطاَلا.

126

استفتاء :يف املسألة فأفتاه،واالسم ال ُفتيا،الفتوى ،وتفاتوا ،إليه ارتفعوا إليه يف ال ُفتيا.
ر
صلرةٌ ( :مادة :و -ص،ل ) الصلة،مصدر :وصل ،مجع صالت :العالقة والوصل ،الصلة:
128
الرابط ،الصلة :القرابة ،الصلة :العطية ،الصلة :اجلائز واإلحسان.
الفصل التاسع :ر
األخ املُ ْش ررك
صلرةُ ر
127

عن ابن عمر رضي هللا عنه يقول :رأى عمر ُحلاةً سرياء تباع ،فقال ايرسول هللا ،ابتع هذه
وألبسها يوم اجلمعة ،وإذا جاءك الوفود،قال" :إمنا يلبس هذه من الخالق له " فأتى النيبﷺ ِم َنها
ِحبلَ ٍّل ،فارسل إىل عمر ٍّ
حبلة ،فقال :كيف ألبسها وقد قلت فيها ماقلت؟ قال" :إين مل أعطيكها
ُ
ِ 129
ِ
عمر إىل أخ له من أهل مكة قبل أن يُ ْسل َم.
لتُ ْلب َس َها،ولكن تبعها أوتكسوها " فأرسل هبا ُ

التحليل اللغوي:
ف
ُحلَّةٌ :واحلُلاةُ،ابلضم ال تكون إال ثوبني من جنس واحد،واجلمع ُحلَ ٌل :مثل غُرفة وغَُر ٌ
رواحلرلّةُ :ابلكسر ،القوم النازلون وتطلق احلِلاةُ على البيوت جمازاً ،تسمية احملل ابسم احلال،وهي
مائة بيت فمافوقها ،واجلمع ِحالل ابلكسر واإلحليل بكسر اَلمزة خمرج اللنب من الضرع والثدي،وخمرج
130
البول أيضاً.
131
ر
َياء :بكسر املهملة،وفتح التحتانية،وابلراء واملد :بُْرٌد فيه خطوط صفر،وكان من احلرير.
س رر
اربتع ( :مادة،ب،ي،ع )
ابلقيمة.

البيع مصدر،ابع،ومجعه بُيُوع :أخذ الشئ ودفع مثنهُ البيع :تبادل الشئ ابلشئ أو

132

البيع :يف االصطالح ،مبادلة املال املتقدم ابملال املتقدم (ج) بيوع ،البيع _
133
البائع،واملساوم،و-واملاهر يف البيع.
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ِ
إفادةً
ُوفُ ُو ٌد ( :مادة،و،ف،د ) َوفَ َد الرجل على القوم،وإىل القوم،يَف ُدَ ،وفداً ووفوداً و ِوفَ َادةً و َ
فهو َوافِ ٌد :قدم رسوالً،و ورد إليهم رسوالً
روفر رد الرجل :قَ ِد َم،واألمر من َوفَ َد،فِ ْد 134 .روفر رد :على القوم وإليهم ،يَِف ُد،
،و،وفوداً،وِ ،وفَاد ًة
َوفداً ُ
ووفْد،و،أوفد أسرع ،والشئ :أشرف
قدم،و،ورد رسوالً فهو َوافِ ٌد
،ج،وفود،و،وفْد،و،أوفاد ُ
َ
وارتفع،وافده على األمريَ ،وفِ َد معه َوفَ َده على األمري ،وإليه :أرسله.وتوافد القوم عليه ،قدموا و
تفع،و،انتصب،وفالانً :طلب
وردوا،توفد :عليه ،أشرف،والطري ،واإلبل تسابقت ،استوفد،يف قِ ْع َدتِه :ار
َ
أن يقدم عليه،وأرسله وفداً إىل الغري.

صنَا،أي على سفر قد اَقلقنا.
األوفاد :يقال :حنن على أوفاد قد اَ ْش َخ َ
ر
الوفْ ِد،ومجاعة خمتارة للتقدم يف لقاء ذوي الشأن،ج وفود،و،ذروة احلبل من الرمل
ال رْواف ُد :مجع َ
135
املشرف،ج وفود،أوفاد.
ِ ِ 136
﴿ال َخ َال َق ََلُْم ِيف ْاآلخَرة﴾.
اخلرال ُق :النصيب،ومنه قوله تعاىلَ :
وملحقة :خلَ ٌق :وثوب خلق أي ٍّ
ابل يستوي فيه املذكر املؤنث ألنه يف األصل مصدر
َ
137
ِ
األخلق :وهو األملس واجلمع ُخلقا ٌنَ ،خلُ َق :الثوب بَل َي واببه َس ُه َل.
ِ 138
خالق ( :مادة :خ،ل،ق )اخلالق :احلظ،والنصيب الوافر من اخلري .واخلالق :الدين.
تسكوها،إلبسها،إعطها

ر
كسي ركساً :لبس الكسوة فهو ٍّ
كاس
( رك ر
سا ) فالان ثوابً ،ركسواً :أعطاه إايه ،وألبسه إايه و ر

( ا ّكسى ) :لبس الكسوة،و،األرض ابلنبات :تغطت به وتكسى ،ابلكساء :لبسه
استكساهُ :طلب منه كسوة ( مثل اِستسقاء )
139
الكساء :اللباس(،ج) أكسيَةٌ.الكسوة :الثوب يُ ْستََرتُ به ويُتَ َح ُّل به(،ج) ُك َسا.

الفصل العاشر :فضل صلة الرحم
عن أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه أن رجالً قال :ايرسول هللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة،
فقال القوم :ماله ماله فقال رسول هللاﷺ  " -أرب ماله " فقال النيبﷺ " تعبد هللا ال تشرك به شيئاً،
140
وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة،وتصل الرحم،ذرهاً " قال :كأنه كان على راحلته.
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التحليل اللغوي:

ال رق ْو ُم ( :مادة،ق،و،م )

أقائم وأقاومي :اجلماعة من الناس يعيشون يف َس ِد اجتماعي واحد،
القوم :مجع أقوام ،أقاومُ ،
جتماعية ،سياسية ،عاطفية ،اترخيية ،عنصرية ،جغرافية ،لغوية ،منفعية ،اقتصادية...اخل .جتمع أبناء
الوطن الواحد ،وتصهرهم يف أتوهنا وتنتهي ابلتضامن والتعاون واقامة الدولة الواحدة ،كما حصل يف غري
141
دولة أوروبية وكما حتاول ،حنن العرب ،أن نفعل ،إننا حناول إقامة الدولة العربية الواحدة.

ال رق ْو ُم :اجلماعة من الناس جتمعهم جامعة يقومون َلا،وخصصت جبماعة الرجال.
ال رق ْورم ُي:من يؤمن بوجوب معاونته لقومه ومساعدهتم على جلب املنفعة ودفع املضرة،
142
والوطين :يقال :العبد القومي ،والزعيم القومي.
والقومي :املنتمي إىل مبدإ القومية،القومية :مبدأ سياسي،اجتماعي ي َف ِ
ض ُل معه صاحبه كل
143
مايتعلق ِبمته على سواء مما يتعلق بفرها.
قوم (،القاف،والواو،وامليم ) :أصالن صحيحان يدل أحدها على مجاعة انس،ورمبا استعري يف
144
غريهم ،واآلخر على انتصاب أو عزم،فاألول :القوم،يقولون مجع امرئ واليكون ذلك إال للرجال.

قر ْوٌم :كل رجل :شيعته وعشريته وروي عن أيب العباس :النفر والقوم والرهط هؤالء معناهم
145
اجلمع ال واحد َلم من لفظهم للرجال دون النساء.
ماله ماله؟ استفهام وكرر للتأكيد

ب ماله :بفتحتني :احلاجة وتقديره له أرب ويروي بكسر الراء وفتح املؤحدة من أرب يف
أ ررر ٌ
الشئ إذا صار ماهراً فيه فيكون معناه التعجب من حسن فطنته والتهدي إىل موضع حاجته.
ذرهاً :أي :اترك الراحلة ودعها.

كأنه :أي كان الرجل كان على الراحلة حني سأل املسألة وفهم رسول هللاﷺ،استعجاله فلما
حصل مقصوده من اجلواب قال له :دع الراحلة َتشي إىل منزلك إذا مل يبق لك حاجة فيما قصدته أو
كان رسول هللاﷺ ،راكباً وهو آخذ بزمام راحلته فقال بعد اجلواب :دع زمام الناقة.
امللخص
يشتمل كتاب األدب من صحيح البخاري على األبواب والفصول ،والباب األول :يشتمل
على عشرة فصول ،فريتكز حبثنا هذا على الباب األول حيث التزم البخاري فيه ابلفوائد الفقهية والنكت
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احلكمية فاستخرج بفهمه من املتون معاين كثرية فقسمها يف أبواب الكتاب حبسب تناسبها واعتىن فيه
ابآلايت فانتزع منها الدالالت البديعة،وسلك يف اإلشارة إىل تفسريها السبل الواسعة ابللغة العربية مبعاين
شىت.
ا
موضوع كتاب األدب لعشرة الناس ابألدمبهم جدا ،فالبد أن نتعامل ابألدب اإلسالمي يف
جمتمع مع اآلخرين ابألمن واألمان بعيداً عن احلقد واحلسد والنزاع يف املعامالت والعشرة،و مع األسرة
والعشرة ابلرب والصلة معهم ابلرفق وحسن األداء .وال أيمن اجملتمع اإلسالمي أو غريها بدون آداب
العشرة بني الناس .فاإلسالم يهدي ألبنائه إىل التعامل يف اجملتمع.
فسرت األلفاظ الغامضة منها وبينت معانيها من القواميس معتمدا على أمهات الكتب
كاألدب واحلديث والتفسري قدمياً وحديثاً.
➢
➢
➢

➢
➢

نتائج البحث:
فالجند طريقا لألخالق واآلداب اال يف سننه وأفعاله وأقواله ،يف دواوين األحاديث شرحاً
وبسطاً ،ومن أصحها الصحيح البخاري.
موفور اآلداب العشرة يف اجملتمع العام مثل اجتناب الغيبة والنميمةواحلسد واحلقد والتباغض
وترك الفساد والريب ومنع التماشي ابلوجهني وغريذلك.
ترغيب احلسن والسلوك واألخالق احلسنة،والصدق والوفاء،وحسن العشرة والبعد عن التفشح
وسيِئ اخللق والبُخل والشُّح،وفيها تشجيع للصدقة واإلحسان وايتاءذي القرابء،وفيها حث
حلسن األخالق،والرفق واللني يف األموركلها،
التأكيد بضرورة دراسة كتب الرتاث العريب اليت حتفل ابلكنوز الثمينة لالستفادة منه يصورة
عامة.
االهتمام البالغ إبحياء الرتاث القيم الثمني يف الوطن العزيز مادايً ومعنوايً على املستوى الرمسي
والشخصي.
وختأما نرجو أن نكون قد قمنا خبدمة علوم العربية راجني املوىل سبحانه وتعاىل أن يكتبه

يف خانة حسناتنا وأن يغفر عناكل زلل إنه مسيع جميب.

--------104--------

المجلدالخامس العدد (۲۰۲۲)۱م

مجلة البحث العر بي

اهلوامش
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14

15

16

17
18
19
20

اإلسراء :رقم اآلية24 ،23 :
العنكبوت8 :
مرمي30 :
املعجم الوسيط767/2 ،
املنجد يف اللغة واألعالم662/1 ،
املنجد يف اللغة واألعالم784/1 ،
املعجم الوسيط896/2 ،
معجم لغوي مطول للبستاين1065/1 ،
لقمان34 :
الكهف12 :
رش الربد شرح األدب املفرد لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري اتليف الشيخ الدكتور حممد لقمان السمفي،
ص3 :
املصباح املنري،ألمحد بن حممد بن علي الفيدي املقري ،طبع مكتبة لبنان ،بريوت ،يف24/10/1411 :م
لسان العرب البن منظور،طبع دار احياء الرتاث العريب ،بريوت،لبنان يف ،1999–1419 ،عن عائشة
رضي هللا عنها ،صحيح
مسلم ،كتاب صالة املسافرين ،ح1859 :
خمتارالصحاح،حملمدبن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،طبع املكتبة العصرية،لبنان ،بريوت،يف 1417ه–
1996م
معجم نور الدين الوسيط ،طبع دار الكتاب العربية ،بريوت ،لبنان يف 2/2/2009م للدكتور عصام
نورالدين اللبناين
املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى ،طبع املكتبة اإلسالمية استنبول الرتكية يف 3/3/1392ه ،مايو
 5–5 -1972م،
املنجديف اللغة واألعالم ،طبع داراملشرق بريوت،يف  1997م ،خمتار الصحاح للرازي ،طبع املركز العريب
للثقافة والعلوم ،بريوت
لبنان يف ه 7/10/1410
لسان العرب البن منظور160/5 ،
املعجم الوسيط332/1 ،
معجم لغوي مطول للبستاين - 296/1 ،و املنجديف اللغة واألعالم251/1 ،
إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ،إلمام شهاب الدين أيب العباس أمحد ابن حممد الشافعي القسطالين
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21
22

23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40

923ه ،طبع دارالكتب
العلمية بريوت لبنان يف 1433ه– 2012م5/13 ،
معجم نورالدين الوسيط551/1 ،
خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي ،طبع املركزالعريب للثقافة والعلوم ،بريوت لبنان،يف
7/10/1410ه
لسان العرب البن منظور216/1 ،
معجم لغوي مطول ،للشيخ عبد هللا البستاين ،يف طبع مكتبة لبنان،بريوت ،لبنان يف 1992م
املعجم الوسيط ،طبع املكتبة االسالمية،استنبول الرتكية يف 1380،ه–1960م
معجم نورالدين الوسيط34/1 ،
قيل هو معاوية بن حيدة رضي هللا عنه بن معاوية بن قشري بن كعب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة
القشريي جد هبزبن حكيم ،أسد
الغابة  ،408/5اإلصابة  ،112/6اإلكمال يف أمساء الرجال  ،576/2اإلستيعاب  ،1415/3هتذيب الكمال
 ،1343/3التاريخ الكبري  ،329/7الطبقات الكربى  ،35/7اتريخ جرجان  ،374–115بقي بن خملد ،77
الثقات ،374/3
الكاشف .156/3
اجملد يف اللغة واالعالم784/1 ،
املعجم الوسيط896/2 ،
معجم لغوي مطول للبستاين1065 ،
معجم نورالدين الوسيط142/1 ،
التوبة79 :
خمتار الصحاح،للرازي 63/1
االنعام،109 :والنحل  ،38والنور  ،53فاطر 42
املعجم الوسيط142/1 ،
شرح األلفاظ الغريبة يف اجلامع الصحيح للبخاري على ترتيب حروف املعجم ،286/1 ،أتليف الدكتور
حممد نصرهللا خان،طبع دار
احلديث اخلريية حسن آابد ملتان يف 1435ه–2014م
صحيح البخاري ،ح 291 :ومسلم 348
معجم لغوي مطول للبستاين190/1 ،
خمتار الصحاح للرازي 30/1
املعجم الوسيط–36/1 ،املنجد يف اللغة واألعالم  19/1و لسان العرب البن منظور244/1 ،

--------106--------

مجلة البحث العر بي
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
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معجم لغوي مطول للبستاين1054/1 ،
معجم نورالدين الوسيط1036/1 ،
لسان العرب البن منظور 15/12
معجم نورالدين الوسيط946/1 ،
معجم نورالدين الوسيط978/1 ،
االسراء60 :
املصباح املنري212/1 ،
لسان العرب البن منظور202/12،
معجم لغوي مطول للبستاين968/1 ،
معجم نورالدين الوسيط703/1 ،
املصباح املنري للفيومي100/1 ،
معجم لغوي مطول للبستاين471/10 ،
مقاييس اللغة ،64/3أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي الرازي ،املتويف 395ه ،طبع دار الكتاب
العربية،بريوت لبنان يف 2011م
لسان العرب البن منظور136/6،
صحيح البخاري ،كتاب األدب،رقم احلديث5974 :
معجم مقاييس اللغة ،197/1و لسان العرب البن منظور120/2،
صحيح البخاري ،ح–2664 :صحيح مسلم ،ح1868 :
املصباح املنري 33/1
ايضاً236/1 ،
معجم نورالدين الوسيط1065/1 ،
خمتار الصحاح للرازي 113/1
خمتار الصحاح للرازي  ،377/1لسان العرب البن منظور331/10،
املعجم الوسيط–702/1 ،والفم يستعمل أيضاً ملدخل كل شئ كماورد يف هذا احلديث الشريف " فم الغار
" قاسم -
معجم نورالدين الوسيط875/1 ،
مصباح املنري للفيومي 174/1
خمتار الصحاح للرازي 267/1
مصباح املنري للفيومي 128/1
معجم نورالدين الوسيط780/1 ،
معجم مقاييس اللغة للرازي34/2 ،
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70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
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82
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84
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املعجم الوسيط508/1 ،
التوبة ،91 :املعجم الوسيط ،888/1 ،لسان العرب البن منظور 200/13،وقد تقدم حتليل حرف ِمن
على هوامش رقم 74 -71
معجم نورالدين الوسيط494/1 ،
أيضاً289/1:
املصباح املنري للفيومي 140/1
املعجم الوسيط551/2 ،
معجم مطول لغوي ،للبستاين 651/1
لسان العرب البن منظور120/8،
معجم نورالدين الوسيط792/1 ،
معجم مقاييس اللغة للرازي17/2 ،
املعجم الوسيط520/1 ،
معجم نورالدين الوسيط896/1 ،
املعجم الوسيط680/1 ،
خمتار الصحاح للرازي 366/1
معجم نورالدين الوسيط778/1 ،
لسان العرب البن منظور ،282/7،و خمتار الصحاح للرازي 173/1
معجم نورالدين الوسيط644/1 ،
خمتار الصحاح للرازي 131/1
أيضاً78/1 ،
معجم نورالدين الوسيط554/1 ،
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري المام شهاب الدين أيب العباس أمحد ابن حممد الشافعي القسطالين
املتويف 923ه طبع
دارالكتب العلمية بريوت ،لبنان يف 1433ه–2012م8/13 ،
معجم نورالدين الوسيط1041/1 ،
خمتار الصحاح للرازي 303/1
إرشاد الساري9/13،
مسند ألمحد ،ح25215 :
صحيح البخاري ،كتاب األدب ،رقم احلديث ،5974 :لسان العرب البن منظور ،69/8،لسان العرب
البن منظور.69/8،
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معجم نورالدين الوسيط599/1 ،
خمتار الصحاح للرازي 101/1
الشعراء63 :
رواه أمحد يف مسنده ،رقم احلديث24471 :
البيت خلداش بن زهري يف لسان العرب فرق وجممل اللغة 93/4
معجم مقاييس اللغة للرازي350/2 ،
معجم نورالدين الوسيط ،87/1 ،املصباح املنري للفيومي 5/1
خمتار الصحاح للرازي  ،326/1املصباح املنري للفيومي 244/1
معجم مقاييس اللغة للرازي607/2 ،
معجم نورالدين الوسيط ،1087/1 ،لسان العرب البن منظور84/15،
املعجم الوسيط983/2 ،
صحيح البخاري ،يف كتاب الألدب،ح5975 :
أورده اإلمام عبد الرمحن جالل الدين السيوطي ،يف الدر املنثور يف التفسري املأثور ،417/7 ،طبع
دارالفكر،بريوت،لبنان1414 ،ه–1993م
خمتار الصحاح للرازي 331/1
معجم مقاييس اللغة للرازي626/2 ،
لسان العرب البن منظور260/15،
معجم نورالدين الوسيط953/1 ،
خمتار الصحاح للرازي 269/1
املصباح املنري للفيومي 139/1
معجم نورالدين الوسيط813/1 ،
أيضاً 993 - 992/1
خمتار الصحاح للرازي 300/1
املصباح املنري للفيومي 224/1
املمتحنة ، 8 :صحيح البخاري ،يف كتاب الألدب،ح5978 :
وصدره :مىت تصبك خصاصة فارج الغىن،والبيت للتمرين تولب يف ديوانه،ص ،377وخزانة األدب
،322/1ولسان العرب البن
ِ
ب
منظورَ ،رغ َ
معجم مقاييس اللغة للرازي475/1 ،
معجم نورالدين الوسيط667/1 ،
املعجم الوسيط634/21 ،
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124
125
126
127
128
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130

132
133
134
135
136
137
138
139
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صحيح البخاري ،يف كتاب الألدب،ح5979 :
املصباح املنري للفيومي 216/1
معجم نورالدين الوسيط1011/10 ،
خمتار الصحاح للرازي 234/1
معجم نورالدين الوسيط791/ 1 ،
صحيح البخاري ،يف كتاب الألدب،رقم احلديث5981 :
املصباح املنري للفيومي 57/1
131
معونة القاري لصحيح البخاري ،أتليف :أيب احلسن علي بن حممد بن علي الُمتويف املالكي،متويف
929ه ،طبع دار العاصمة يف
الرايض ابململكة العربية السعودية يف 1436ه املوافق 2015م ،بتحقيق األستاذ ،الدكتور سليمان بن عبد هللا ابن
محود أاب اخليل
وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ابلسعودية  ،382/9إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،
لقسطالين ،املتويف
923ه ،طبع دارالكتب العلمية،بريوت لبنان يف 1433ه املوافق 2012م -
معجم نورالدين الوسيط319/ 1 ،
املعجم الوسيط79/1 ،
معجم نورالدين الوسيط1115/ 1 ،
املعجم الوسيط1046/2 ،
آل عمران77 :
خمتار الصحاح للرازي 96/1
معجم نورالدين الوسيط586/ 1 ،
املعجم الوسيط788/10 ،
صحيح البخاري ،يف كتاب الألدب،ح5983 :
معجم نورالدين الوسيط939/1 ،
املعجم الوسيط ،768/2 ،املصباح املنري للفيومي  ،199 - 198/1خمتار الصحاح للرازي 262/1
املنجد يف اللغة واألعالم 664/1
جممع مقاييس اللغة  ،379/2والبيت :لعبد بن الطيب يف ديوانه ص ،79ولسان العرب (عزل)
لسان العرب البن منظور361/11،
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